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Regulamin Promocji „100 GB na Święta” („Regulamin Promocji”)  

Wersja z dnia 03.11.2021 r. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „100 GB na Święta” („Promocja”), jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.1.  

2. Promocja trwa od 03.11.2021r. do odwołania („Okres Promocyjny”). 

3. Promocja jest skierowana do: 

a. Klientów zawierających z Polkomtel nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach promocji typu „PLUSH ABONAMENT 24 mies. 2” z 

Promocyjnym Planem Cenowym PLUSH ABO 35+, PLUSH ABO 40+ PRO lub PLUSH ABO 60+ PRO („Umowa”), lub  

b. Abonentów2 zawierających z Polkomtel aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związany z numerem telefonu wskazanym w tym aneksie, 

w ramach promocji typu „PLUSH ABONAMENT 24mies. dla Stałych Klientów 3” z Promocyjnym Planem Cenowym PLUSH ABO 35+, PLUSH ABO 40+ PRO lub PLUSH ABO 

60+ PRO („Aneks”), 

którzy staną się Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament. 

4. Klient/Abonent, może skorzystać z Promocji tylko raz w Okresie Promocyjnym. 

 

§ 2 PAKIET 100 GB 
1. W ramach Promocji Klient/Abonent, o którym mowa w § 2 ust. 3 może w chwili zawierania Umowy/Aneksu zlecić aktywację jednorazowego Pakietu Internetowego 100GB 

(„Pakiet 100 GB”), w ramach którego otrzymuje 100 GB do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych w ramach zasięgu sieci Plus przez maksymalnie 24 kolejne 

Okresy rozliczeniowe. 

2. Aktywacja Pakietu 100 GB nastąpi w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług na podstawie Umowy/Aneksu. 

3. Abonent nie może deaktywować aktywowanego Pakietu 100 GB. 

4. Niewykorzystane jednostki z Pakietu 100 GB przechodzą na kolejne, maksymalnie 24 Okresy rozliczeniowe. 
5. Opłata za Pakiet 100 GB wynosi 0 zł. 
6. Pakiet 100 GB umożliwia korzystanie z transmisji danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS oraz w technologii 5G, o ile Abonent korzysta z Promocyjnego 

Planu Cenowego z dostępem do technologii 5G i posiada odpowiednie Urządzenie telekomunikacyjne. 

7. Pakiet 100 GB nie obejmuje transmisji danych: 

a. w ramach usług MMS, które to transmisje danych rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem, 

b. w roamingu międzynarodowym, z wyjątkiem transmisji danych w Roamingu Regulowanym na zasadach opisanych w „Cenniku połączeń międzynarodowych i w 

roamingu międzynarodowym 4”. 

8. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu 100 GB naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).  

9. Pakiet 100 GB jest wykorzystywany po Pakiecie Internetowym dostępnym w ramach Promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent.  

10. Po wykorzystaniu Pakietu 100 GB, prędkość transmisji danych jest obniżana do prędkości maksymalnej, której wysokość zależy od wybranego 

Promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonament. 

11. Po obniżeniu prędkości transmisji danych, Abonent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS o możliwości przywrócenia p ierwotnej prędkości transmisji danych 

poprzez zamówienie kolejnego płatnego pakietu Plush Internet Extra 5GB. 

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług te lekomunikacyjnych przez Polkomtel 

sp. z o.o. – dla ofert na abonament, o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej. 

2. Regulamin Promocji dostępny jest na www.plus.pl  i www.plushbezlimitu.pl. 

                                                                        
1 Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi 

Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl 
2opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent 

2 w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. 

z o.o. – Abonament, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament. 
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